
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAXAUDYTOR WEWNĘTRZNY

Zakres obowiązków Wymagania

Ważne informacje

 » planowanie, przygotowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych
 » implementacja i zapewnienie zgodności funkcjonowania komórki audytu 

wewnętrznego z wiodącymi standardami
 » prawidłowa implementacja i monitoring działania systemu kontroli  

wewnętrznej
 » tworzenie narzędzi kontroli wewnętrznej w szczególności w zakresie  

procurementu, kontroli wydatków
 » dokonywanie oceny ryzyka w poszczególnych procesach, ze szczególnym 

uwzględnieniem ryzyka fraudów
 » prowadzenie działań podnoszących świadomość dotyczącą systemu  

kontroli wewnętrznej wśród pracowników.
 » proponowanie rozwiązań eliminujących nieprawidłowości oraz  

rekomendacji poaudytowych 

 » minimum roczne doświadczenie w pracy w audycie wewnętrznym
 » wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość, audyt)
 » znajomość MSSF i UoR
 » zaawansowana znajomość MS Excel, MS Word (atutem będzie znajomość 

MS Access)
 » umiejętność pracy z dużymi bazami danych
 » umiejętność syntetycznego formułowania na piśmie wyników audytu
 » umiejętność samodzielnej organizacji pracy i zarządzania czasem
 » umiejętność analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do 

rozwiązywania problemów
 » wysoki poziom komunikacji oraz zdolność do budowania relacji 

biznesowych
 » znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację
 » udokumentowane certyfikujące szkolenie audytora wewnętrznego w 

obszarze finansów będzie dodatkowym atutem

Jesteś gotowy tworzyć z nami jedną z najlepszych linii
lotniczych? Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacje@enterair.pl  
z dopiskiem „Audytor Wewnętrzny”.

„Informujemy, że przesłanie danych osobowych w związku z niniejszym ogłoszeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Sp. z o. o w celu prowadzenia rekrutacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r.) oraz na podstawie przepisów prawa – art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 108). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji a przypadku zgody na udział 
w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych: dataprivacy@enterair.pl lub daneosobowe@enterair.pl, za pośrednictwem którego mogą Państwo realizować powyższe prawa. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Enter Air Sp. z o. o. uprzejmie prosimy 

o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enter Air Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

Pracuj 
w Enter Air!

Jeśli stawiasz na rozwój, fascynują Cię nowe wyzwania i szukasz wyjątkowego miejsca, w którym pracują wyjątkowi, pozytywni 
ludzie, praca w Enter Air może być czymś dla Ciebie. Wraz z prężnym rozwojem firmy szukamy kandydatów na stanowisko:

Miej realny
wpływ na firmę!

Oferta
 » umowa B2B
 » wyjątkowa praca w największej turystycznej linii lotniczej w Polsce
 » opieka medyczna i ubezpieczenie na życie 
 » karta Multisport
 » bilety lotnicze dla Pracowników i ich rodzin
 » możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach
 » przyjazna atmosfera, miejsca parkingowe


